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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum wr. wb. 

Alhamdulillahirabbilalamin, puji Syukur kehadirat ALLAH SWT, karena 

atas perkenaanNya laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Periode LI 

Tahun Ajaran 2015/2016 dapat diselesaikan.Tujuan dari pembuatan laporan ini 

adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai 

bentuk pertanggungjawaban mahasiswa pelaksana Kuliah Kerja Nyata kepada 

pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan, bahwa Kuliah Kerja Nyata 

Alternatif Periode LI Tahun Ajaran 2015/2016 telah dilaksanakan. 

Materi dalam laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang disusun ini 

merupakan kewajiban seluruh mahasiswa yang menempuh program S1. Karena 

melalui KKN ini wawasan dan pengetahuan terus bertambah terutama dalam 

mengaplikasikan disiplin ilmu yang didapat dari perkuliahan. Dengan demikian 

melalui laporan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku RektorUniversitas Ahmad Dahlan yang 

telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan program 

KKN ini. 

2. Drs. H. Jabrohim, M.M selaku kepala LPM Universitas Ahmad Dahlan  

yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan 

program KKN ini. 

3. RR, Sutini Sri selaku Camat KecamatanTegalrejo yang telah memberikan  

ijin bagi kami untuk melaksanakan KKN di Kecamatan Tegalrejo. 
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